
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 تفسير الجاللين
 (5) تفسير سورة الواقعة

 إلى آخر السورة. }َفََل ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم{ من قوله:
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 إلى ما نستطيع اإلجابة عليه من األسئلة.  عبعد ذلك نرجو سير السورة نكمل تف
فسببح زب ب بسبم دا ب   :يقول المؤلف  {ربك العظيم سمافسبح ب} :-جل وعَل-في أخر الدر س الماضي في قوله 

 أول القفرآ  لة مفنمبينمفا لفو ننرنفا إليففا ففي البسف .ألبقوالذي معه الكتاب حتى فب  الصحب ق قبرابة باسبم في با 
وبنففففا  تبفففف   ثمففففاني وجففففدنابا بففففدو  ألفففف ،ال يخففففتا بففففما بالرسففففم الع: العاديففففة يعنففففي الكتابففففا إلففففى أخففففره وفففففي 

 ؟أخر السورة لمفاذا  تبف  بفاألل  بنفا ولفم تكتفف بفاألل  ففي البسفملة ملك فيو  ،{ربك العظيم فسبح باسم}،بأل 
ل  فحمف  بمه األ {هللا الرحصن الرحيمبسم }بف تكتف باستمرار  ل ما  تف شيء صدرأل  البسملة تكثر  تابتفا 

تخفيفًا وبفو ألف  وصفل يعنفي حفمف  البفاء ال بفد مفن  تابتففا، لكنففا تكتفف  مفا تنطفا تخفيففًا وبنفا مفا تتكفرر مثفل 
يقفول المؤلف  اسفم ااده وقررنفا أنففا  اسفم اادفدة ولما تكتف على األصل باألل ، بناك باألمس قالوا:، بمه إال قليَل

وص   :العنيم إعرابفا -جل وعَل-ال يليا به الحسنى عما  أسماده تنزه -جل وعَل-ا ينزه الرب ألنه  م ،بزاددة
من المضاف والمضاف إليه مجرور،  ل منفما  لتابع للمتضايفين و  ، للمضاف ومضاف إليه،للمتضايفينتابع 

 ففل بو وص  للمضاف أو للمضاف إليه؟  ،مجرور، والوص  مجرور
تقفففففففففففول مفففففففففففرر   مفففففففففففا ؟ كفففففففففففو  تفففففففففففابع للمضفففففففففففاف أو للمضفففففففففففاف إليفففففففففففهفين بفففففففففففل ييعنفففففففففففي التفففففففففففابع للمتضفففففففففففاي

أ  المتحففدع عنفه الغففَلم ولففيس بزيففد، قلنفا أنففه األولففى بالوصفف   :وإذا قلنففا بفما وجففه.......................بغَلم.
ويبقبى وهبه }: -جفل وعفَل-مفراد، وإذا جفاء ففي قولفه لكن ليس  بناك قاعدة مضطردة والسياق بو الفم  يحفدد ال

وفففي الثانيففة التففابع  األولففى وصففل المضففاف، اآليففةفففي  {ربببك ذي تبببارا اسببم}: وقففال فففي آخففر السففورة {ذو ربببك
، إال إذا  فففا  اإلعفففراب بفففالحروف مفففا ففففي إشفففكال وإذا اختلففف  إعفففراب المضفففاف صفففار مرفوعفففًا أو للمضفففاف إليفففه

المضفاف والمضففاف حر فا  و كفن إذا  فا  اإلعفراب بالوالمضفاف إليفه بفالطبع مجفرور انتففى اإلشففكال، ل ،منصفوباً 
 إليه  َلبما مجرورا . 

أنفه  :الطويفَل إذا قلنفا ؟بفا ؟: الطويفَل أو الطويفلِ ضفرب  غفَلب يزيفد" تقفول يزيد" "" ضرب  غَلب  :يعني لو قل 
المضففاف إليففه، وإ   ففا  مجففرورًا فإنففه وصفف  ليزيففد  ٍ  الطويففلِ  :وصفف  للغففَلم المضففروب ألنففه مفعففول، وإذا قلنففا

: إذا استحضفرنا يعنفي ؟أو للفرب لَلسفمالعنفيم وصف  فسببح باسبم رببك{ }يجر بالكسفرة، وبنفا حة لكن وصفهبالفت
فَلسفم إذا  فا   {تببارا اسبم رببك ذ ي} :واآليفة الثالثفة {رببك ذو ويبقى وهبه}في اآلية األولفى  :اوقلنالرحمن  آيتي

}تببارا اسبم لمضفاف إليفه،سفنا علفى آيفة الفرحمن لقإذا يعنفي  نعفم؟ ؟فالوصف  لَلسفم وإال للفربمضاف إلى الفرب 
يطفول  مسفألة ؟االسفم، والمسفمى، وبفل االسفم عفين المسفمى أو غيفرهومسألة  ففو وص  للمضاف إليه،ربك ذي{ 



الوجففه للففرب الففرب فالوصفف  للففرب ال لَلسففم، لكففن إذا أضففي   وجففد االسففم وأضففي  إلففىالكففَلم فيفففا، لكففن بنففا إذا 
الوص  االسفم أو الفرب؟ نعفم  ة االسم للرب فالم  يستحافالوص  يكو  للوجه ألنه أخا، وبنا اإلضافة إضاف

 أ  العنفيم وصف  للفرب، :بنا إذا قلنا أ  بمه الغية ننير ما جاء ففي سفورة الفرحمن ففي آخفر سفورة الفرحمن قلنفا
س بنففاك يسففيما أنففه لففال انتبففاهوتشففكل بعففن النففاس فففي إعرابففه مففا يففدر  فتحتففا  إلففى مزيففد  تففره بففمه مسففادل دقيقففة

مثففل بففما ال، السففياق بففو الففم  يحففدد، وقلنففا إذا  ففا  اإلعففراب بففالحروف يضففبط  ناللغففوييبط عنففد قاعففدة أو ضففا
 الففرحمن، لكففن اإلشففكال فففي مثففل بففما فففي إشففكال،  مففا فففي أيتففي واختلفف  إعففراب المضففاف عففن المضففاف إليففه مففا

 " ف ايففد، وأ  أحففدبما بنففا تقفف  حففادر إال إذا  نفف  تعففرف الغففَلم وتعففر الموقففع، ومثففل " مففرر  بغففَلم ايففد  الفاضففل 
  عليففا أل  أثثربفا مفا يمكفن تقف، مثفل بفمه األمثلفة لك في ينتفي اإلشكال لكن متى ،فاضل والثاني ليس بفاضل

فبال  :يقفول {بصواقب  الججبو  فبال أقسبم} -جفل وعفَل-ال حقيقة له وال واقع له، ثم بعفد بفما يقفول المؤلف  ففي قولفه 
اآل  اآليفة األولفى لفو قلنفا أ  ال نافيفة،  {لبو تعمصبوع يظبيم وإزه لقسبم}ل: ألنه قا ؟، لماذاال دا  ة ،أقسم ال دا  ة
 {وإزبه لقسبم} :-جفل وعفَل-لكفن قولفه ففي قسفم  أ  ال نافيفة مفا :وقلنفا فبال أقسبم{} :لمفا قفال ه قسفملقلنا أنه مفا فيف

جففل - أل  هللا ؟فففي قسففم وإال مففا فففي قسففم ، بففلضففاً إثبففا  أنففه قسففم ومؤ ففد وموصففوف بأنففه عنففيم قسففم عنففيم أي
قلنفا  أنفه ال قسفم :ال نافية للقسفم وقلنفا ،ال نابية نافية لو قلنا :يعني {وإزه لقسم}:ثم قال ،فال أقسم{}:يقول -وعَل

جفوم أو ففَل اللفم إال إذا سلطنا ال على مقدر، إذا قدرنا نفينا شفيء مضفمر ثفم أثبتنفا القسفم بمواقفع الن ،بما تناقن
فففي  -جففل وعففَل-  مففا قيففل فففي قولففه :يعنففي ،و نفسففي وإنففه لقسففم إلففى أخففرهأقسففم بمواقففع النجففوم، وأقسففم بففماتي أ

يفدل  أكباد أخفي با{} ؟بفل األسفلوب يفدل علفى أنفه أخفابفا أو لفم يخفففا؟ نعفم [15:سفورة ـففه] َأَكاُد ُأْخف يَ ا{} :الساعة
بل فيففا  والسنةعلى أنه أخفابا أو لم يخففا؟ لعله لم يخففا، لكن النصوص  لفا، النصوص القطعية من الكتاب 

أبفدًا مفا يمكفن إذًا أ خفابفا، فكيف  قفال أثفاد  ؟ولو محمد يعفرف متفى تقفوم السفاعة لير جبحد ولو ما يدل على أ  أ
بفل بفما فبال أقسبم{ }ة ففي اإلخففاء، وبنفا حينمفا يقفول:أخفيفا احتفي  أل  يقفال أثفاد أخفيففا حتفى عفن نفسفي مبالغف

فبال }،ففي قفراءة الحسفن ال دا ب ة، ال دا ب ةتنفاقن لكفن المؤلف  قفال:  م{وإزه لقس} :قسم؟ إذا قلنا نفي قلنا مع قوله
ـيففف األلفف  التففي بففين ال { بصواقبب  الججببو  فببال أقسببم}،ايففادة فففي التو يففد قسففم ومؤ ففد بففَلم التو يففد :يعنففيأقسببم{ 

فببال }وفففي قففول الحسففن بقففراءة الحسففن:  عنففدنا ألفففين وفففي قولففه، :والقففاف مففو وضففعفا، تففؤثر وإال مففا تففؤثر، يعنففي
ا ففي الكلمفة، ففي قصفة الفدبفد مفع لففنعفم لفه ننيفر ففي القفرآ  إدخفال ألف  ال محفل أل  واحد حمفزة فقفط،  أقسم{

ببُه َيببَذاَبا َيبب   َ ا{لُ } :سففليما  فففي سففورة النمففل َبجَّ اآليففة واحففد وعشففرين، صفففحة ثَلثففة وثمففا    [21:سففورة النمففل] َيذ  
ففي ألف  اادفدة بفين الفمفزة وبفين الفدال؟ ففي  {يبذابَا يب   اَ ليذبجبه } وسبعين في المصح ، اآليفة واحفد وعشفرين

 با  ؟في وإال ما
 طالب:........... 

  في؟ ما ،أو ألذبحنه با أو ألذبحنه
 طالب:............... 
أل  فيه الم آل أذبحنه أو  فنة على مقتضى قواعدنا لقلنالو قرأنا الل :في أو ألذبحنه، يعني أحد اإلخوا  قال: ما

فتكو  بما الفمزة بمه بدل فآل أقسم،  :دبا أل ، وبنا يمشي على قراءة الحسن فَل أقسم فَل اقسم، يعنيأل  وبع



، المشكلة إلي ما معابم  تف ما يستطيعو  يتابعونا مع أنه في في أو ألذبحنه ايد األل  ااددة مثل ما 
 ؟وايش  تب بما في القرآ  نفسه،  ما مصح 

 طالب:............... 
الرسم الم  اتفا عليه الصحابة ال يجوا  :يعني ال تكتف ااددة ال تكتف بي ااددة في الرسم ألنفا ال تنطا الال

لما معنا،  أنا جب  بما من باب التننيرمافش عليه  تغييره بحال، وإ  خال  مقتضى اللغة العربية، لكن الكَلم
 ي  األل   القسم المؤ د،ثب  يقرأ فَل اقسم يالحسن  {فال أقسم} ألنه يقول شوفو: ،من باب التننير لما معنا

بداًل " :بمه  لفا ااددة، واألصل سأقسم مواقع النجوم، والحسن يقول ل أل   فسر قال اللمشو أضعفا االموجودة 
ننير أو  {فال أقسم} بمزة وتكو : أل  وعليفا مال أ  نقول الم أل  ااددة نقول أل  فقط ااددة وتبقى من

م  تعودنا عليه، أمور  ثيرة القرآني الرسم العثماني فيه  ثير من المخالفا  من الرسم اإلمَلدي ال، الرسم ألذبحنه
 جدًا.

أ  الم ااددة  ما قال المؤل   :وعلى  ل حال له قسم سواء قلنا {بصواق  الججو } ،ال دا  ةيقول: فَل أقسم: 
موقع لفا بما القرآ  مصو  عنفا، مصو  عن  ومعلوم معلوم أ  الزيادة بمعنى الزيادة التي ال معنى لفا وال

ْكَر َوإ زَّا َلُه َلَ اف ُظوعَ الزيادة والنقصا ، ْلَجا الذ   لكن ايش معنى الزيادة بعن المفسرين  [9:سورة الحجر]{}إ زَّا َزْ ُن َز َّ
وإال قد تكو  صلة، ما يقول ااددة صلة تشبيه لفا بصلة الموصول الم  ال محل لفا من اإلعراب،  ل:و يتأدب ويق

 للتأثيد مثًَل. ايادة الحرف من باب الزيادة في المعنى 
مالفرق  وإزه لقسم لو تعمصوع يظيم{}تدل الزيادة في قوله فيما بعد .دا  ة بصواق  الججو ، ال يقول: {فال أقسم}

عنى؟ أن  فرق من حيث الم هما الفرق بينفما، في؟ مجعك أ ال تسج { ما}و  أع تسج { مجعكما } :بين قوله
دقق  في ما  كفابم القصة بعمومفا لكنلماذا تقول ما في فرق؟ ألنك تعرف أ  المعنى متخمن في ذبنك 

 -ال-لأ القصة ومعنابا وظابرة في ذبنك لكن الفرق، ليش وجد  بمه   ي  يمكن أ  نستصحف األلفاظ،
إدخال النافي في  :حروف يعنيموضع أخر؟ ايادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى لكن ال وفقد  في

أن  تعرفو  أ  بما الدرس أخر الدروس مشكلة من حيث المعنى، إذا قررنا أنه بفعل نافم فيكو  خَلف الواقع، 
 لكن أمثله جدا إ  بغيتم لو بدنا نسترسل في بما األمور وإال تنتفي لفا ننادر  ثيرة جدًا وفي  ل علم من العلوم

ودنا نكمل السورة على أ  وجه، فالمقصود أنه قسم حاصل ومؤ د، قسم درس المستطرد أل  آخر  نرجو من
 :أ  ال ااددة  ما قال المؤل  :وقلنا فآل أقسم{} :أو قلنا ،فال أقسم{}مثلما قرأ الحسن  :حاصل ومؤ د سواء قلنا

برودبا، بمساقطفا بمساقطفا لبعضفم، من الواقع الموجود، يقول:  رر قأضمرنا شيء منفي بَل وأثبتنا القسم،  ما 
معروُف أ  الوقوع بو السقوط، إذا قيل وقع شيء  :يعني .بصساقط ا لغروب ايقول:  {بصواق  الججو }لبرودبا، 

بمساقطفا للغروبفا، وبما ما في إشكال من حيث  :يعني ،لفظ بمواقع النجومعلى األرض معناه سقط ففو فسر ال
القرآ  منجمًا، ويسمى بما  نما ينزل م :تنزيل القرآ  يعني :اد بهاللفظ، ومنفم من يقول: إ  مواقع النجوم المر 

استيعابه، من أجل  وعف ألنه لو نزل جملة واحدة لصعفمن أجل أ  يستالنزول المنجم المفرق للحكمة اإللفية 
، نجمنفا مالنجوم  ل وحد  بمه ،أ  يستوعف ينزل منجمًا وقد نزل منجمًا مفرقًا على حسف الوقادع والحوادع

ويش معنى  مفرقة ال دفعة واحدة  ل واحد منفا يسمى نجم  نجوم الكتابة مثَلً فريا األشياء، واإلتيا  بفا تفريا ت



 ،تشتر  سيارة بملغ  ما تدفع  ل شفر  ما،  ل قسط يمسى نجم :نجوم البيع بالتقسيط، يعني أو ؟نجوم الكتابة
أو آيتين أو وبنا  ل دفعة من القرآ  أية نجوم الكتابة  ونجوم الكتابة  ل دفعة يدفعفا المكاتف نجم، يسمونفم

وإزه } ،.......... فيكو  اإلقسام حينئم  بالقرآ  الم  نزل منجماً .مسى نجم، وجمع بمهخمس أو أقل أو أثثر ي
القسم بفا لو  :الم  يرجح بما القول ما سيأتي بعد في الحديث عن القرآ ، وإنه أ  {لقسم لو تعمصوع يظيم

، ألنه إ   ا  قسم بمواقع النجوم التي لو كجت من ذوي العمم لعمصتم يظم هذا القسم :عنيم، يعني تعلمو  
ال شك أ   {لو تعمصوع } :بمواقعفا فقوله اومًا للشياـين، إ   ا  قسموبداية للمسافرين، ورج ،خلف  اينة للسماء

بمواقعفا، بما ال شك أنه  بالنجوم القسمبو القسم  ، مابمه مما خفي علينا، ايش معنى مواقع النجوم يقسم بفا
منجمًا  القرآ  الم  نزلبو وإذا  ا  القسم بمواقع النجوم الم   {لو تعمصوع }: وإال اإلشارة في قولهخفي علينا 

بقدر بما الكتاب الم  أقسم به، وجاء القسم والقرآ  في المواضع، وجاء القرآ   فَل شك أننا لن نستطيع أ  نحيد
و ل ما  تم هذا القسمصلو كجتم من ذوي العمم لعم :يعج  ،{تعمصوع  وإزه لقسم لو}واقع، ق والقرآ ، مبالقسم في 

ألنه  َلم هللا  ؟اإلنسا  أثثر علم إذ بان  عنمة بما الكتاب في قلبه، تزداد عنمة القرآ  في قلبه لماذاثا  
 ما يقول المؤل  المدو   الصتموا يميكم إزه ،{إزه لقرآع كريم}وفضله على سادر الكَلم  فضل هللا على خلقه، 

ْربُ }الم  تكلم به بحرف وصو   يسمع -جل وعَل-بين الدفتين المنزل من قبل هللا  َحتَّى َيْسَصَ  َكاَلَ   َفَأه 
 ،ومرة إلى محمد ،بد ألنه بو الم  تكلم به إبتدا وإ  وصل مرة إلى جبريل -جل وعَل-منه  [6:سورة التوبة]ّللا  {

 بلالكَلم واحد، الكَلم الواحد  هسورة التكوير نسف إلى جبريل، لكن ورة الحاقة نسف إلى محمد، وفيثما في س
ونسف إلى جبريل  ملك لقول رسول{ }ونسف إلى محمد بنا الرسالة ، مستحيل ؟يمكن أ  يصدر من اثنين

اله ابتداء ال من قاله مما يدل على أنه من مرسل إلى رسول، والكَلم حقيقة ينسف إلى من ق ،بلفظ الرسالة
بو الكتاب الم  من قام يقرأه  أنفما خاـف الرحمن  ،إنه المتلوا عليكم لقرآ   ريم، قرآ   ريم بما الكتاب ،مبلغاً 

يعني أن  تكلم هللا  ،وية من مسجدك أو في بيتك أو أ  مكا  تخلوا فيه بفما الكتاباتجلس في ا  :بالكلم، يعني
وجملة  {لقرآع كريم}ك مباشرة بفما الكتاب، وأ   َلم أفضل من  َلم هللا، وبو ويأمرك وينفا -جل وعَل-

لكن ال  ،بالمبتدأحلقة، األصل أنفا الم تأثيد تقتر  لتي يسمونفا با؟ الَلم األيش المز مؤ دة بأ  واالم، الَلم ا
ريم من  ل وجه، يعني خوذ إلى الخبر، إنه المتلوا عليكم لقرآ   ريم،   حلقوبا وأخروبامؤ دا  فز يتواال يمكن أ  

 الداعية يأخم،  ل يأخم من القرآ  بَل حد، العالم يأخم، الفقيه يأخم، ،لحده بَل حد، وأ   رم يصل إلى بما امن
إلى غير ذلك ممن ال يحاط به، ففمه أعلى أنواع الكرم أ   ،يأخمالقاص يأخم، من يداو  المرضى ويعالجفم 

ألنه استفاد منه  المرء بالكرامأ   رم أعنم من بما، إذا  ا  يوص   ،يؤخم من الشيء ويستفيد منه  ل أحد
إنه لقرآ   ريم، في  تاب مكنو ، في  ؟مجموعة من الناس ويش بما الكرم، فيك  بمن يستفيد منه جميع الثقلين

لو ي ابً  و تًف والمراد به المكتوب يعن   تاب مصدر  تف يكتف  تابًا و تثتاب مكنو  في  تاب مكتوب، أل
تمسي مابين يديك  تاب مثًَل ايش معك يا أخي معي  تاب،  تاب ال تريد به نفس مصدر  تبا، وإنما تريد 

، -عليه الصَلة والسَلم-الجامع للمسادل العلمية، وبنا المكتوب الجامع لكَلم هللا المنزل على نبيه  المكتوب
من ااد فيه  }إزا ز ن ز لجا الذكر{:والنقصا محفوظ من الزيادة  محوع  :مكنو ، يعني فالمراد به المكتوب،



بفما يكفر أيضًا فالم  بين الدفتين  منه يكفر بفا، ومن نقا منه حرفًا أجمع عليه الصحابة فإنهحرف ليس 
  وهو الصح ق. :يقول المصح  بما مقطوع به ومكنو  ومصو ،

في مصح ،  :يعني ،في  تابالمصح  في  تاب، أو الكتاب بو المصح  يعني القرآ   }ف  كتاب مكجوع{
أ  المراد بالكتاب  :من يقول أ  يزاد فيه أو أ  ينقا منه، منفم مكتوب بين دفتين في مجلد مصو  من

 في اللوح المحفوظ.  :يعني{مكجوع أزه لقرآع كريم ف  كتاب } ،المكنو  اللوح المحفوظ
المراد به  :، إذا قلنامن الح اث مخبر بصعجى الج   إال الصط روع الذ ن ط روا أزفس  :يقول ال يصسه{}

مشى عليفا المؤل  وإذا قلنا   عين القرآ  في  تاب وبو المصح ، مكنو  مصو  بما قول والم  حالمص
وعلى  األولعلى القول }ال يسصه إال الصط روع{المكنو  اللوح المحفوظ،  بالكتاب بالقول الثاني وبو أ  المراد

صلى هللا عليه  -ـابر، ويؤيده ما جاء في  تاب النبي آدم ال يسمه إال ما جره عليه المؤل  أنه من بني 
، وأال يمس القرآ  إال ـابر، فَل يمس يجوا مس القرآ  ((وأال يمس القرآ  إال ـابر)) :لعمر بن حزم -وسلم

المَلدكة،  :ييعن ،بالكتاب المكنو  اللوح المحفوظ وال يمسه إال المطفرو   :بغير ـفارة، ـيف إذا قلنا أ  المراد
نه على قول األول ظابر أ :يعني ؟يدل بما على المنع من نفس القرآ  من غير ـفارةبل  ،المَلدكة مطفرو  

إال متطفر، وبنا ال يسمه إال المطفرو  المين ـفروا أنفسفم من األحداع، والمراد  ال يمس القرآ  إال ـابر
وال يسمه  ،اللوح المحفوظ :المراد به ،أ  الكتاب المكنو   أو قل من المكلفين على قول الثاني بو ،بني آدم :بفم

 ؟بل في بما ما يدل على أنه ال يجوا مس المصح  إال ـابر من البشر من المَلدكة، :إال المطفرو  يعني
 دنعم القرآ  ال يقرآ  ال يقرآه جنف، وفي حكمه الحادن عن ،ما في داللة على أنه تجف الطفارة :منفم من يقول

ر لكن يبقى الطفارة من الحدع األصغر، بل تشترط في مس المصح ؟ بما القول بَل إشكال، تجف، الجمفو 
وإال  ،المراد أنه الكتاب المكنو  المصح ، وال يسمه إال المطفرو  من بني آدم، وأما عن القول الثاني ففيه دليل

حفوظ وأال يمسه إال المطفرو  المَلدكة، بالكتاب المكنو  اللوح الم :شيخ اإلسَلم يرجح أ  المراد ؟ما فيه دليل
ويستدل باآلية  لماذا؟ ،ال ،، نعمح  شخا غير ـابرففل شيخ اإلسَلم يقول: بأنه يجوا بأ  يمس المص

، ، من اآليةإال ـابر ، من اآلية الدليل، وأنه ال يجوا أ  يمس القرآ يستدل من اآليةال  ؟باآلية، با يستدل
 نعم؟ لمحفوظ والمطفرو  بم المَلدكة والكتاب المكنو  بو اللوح ا

 طالب:.............. 
في أ  المراد بالكتاب المكنو  بو  - رحمه هللا -ثانية فادته لكن الكَلم على اختيار شيخ اإلسَلم المسألة أل  

  يمس ويستدل بفا على أ  بني آدم ال يجوا لواحد منفم أ ،اللوح المحفوظ وأنه ال يسمه إال المطفرو  المَلدكة
المصح  إال ـابر باآلية، يقول: إذا منع المَلدكة وبم مطفرو  في األصل ما يحتا  إلى  َلم، ما يحتاجو  

فيمنعو  من مسه وبو في اللوح المحفوظ فمن  نعم، بم مطفرو  في األصل، ال تعتريفم األحداع، إلى ـفارة
أ  المراد باللوح المحفوظ  :إذا قلناول ما بنق :أ  يمس المصح ، يعني باب أولى أ  يمنع المحدع من بني

أ  نمس المصح  ال  :انتف  المسألة ولنا المَلدكة وال يمسه إال المطفرو   ،بالكتاب المكنو  اللوح المحفوظ
 . -رحمه هللا - ما قرر شيخ اإلسَلم  بأال تمس المصح ، ،نقول: أن  ممنوع من باب أولى

  ؟، بامج ل من رب العالصين :زيل يقول، تنمج ل من رب العالصين :يعني {تج يلُ }



 طالب:............... 
بل يراد به نفس الحروف القرآ  بمعنى  ،يأتي مسادل تفصيلية لفمه المسألة ومس المصح  من غير ـفارة ،إيه

أنه ال مانع من أ  تمس المصح  من أـراف الورق أو تحمل المصح  من خَلف الجلد من خار  الجلد أو 
 تحمل المصح ، ومنفم من يقول: وال بكيس ،أبداً  :ختلفو  في بما، منفم من يقولالعلماء ي ؟الكيس العَلقة، أو

ومنفم من يقول: المراد بالقرآ   ،أل  بما  له مصح ، بما فيه الجلد وأـراف الورق  ح ال تمس المص
م  بو  َلم هللا لكن بما ما مسسته القرآ  الأو حمل  المصح  من جلده  ،فإذا مسس  أـراف الورق  ،الحروف

ثب  تبعًا ماال يثب  استقَلاًل بمه الورقة األصل أنفا ي ،يثب  تبعًا ماال يثب  استقَلالً  يثب  تبعًا عند أبل العلم
أن  مسس   َلم هللا، أل  بما تابع لكَلم هللا و َلم هللا ما ال  :مخلوق الحبر مخلوق، فأن  لس  مخلوق نقول

لمسألة تحتا  أحيانًا ا ،ثب  تبعًا ماال يثب  استقَلالً   به واألوراق التي  تب  عليه، يبيكو  إال بالحروف التي  ت
ال يجوا مسه،  :إذا  ا  المصح  مكتوب  امًَل ومجرد عن أ  شي قلنا :ع  ثيرة يعنيو ر إلى، المسألة لفا ف

الجميع،  -رحمه هللا-ابن سعد   أو تفسير ،تفسير الجَللين :لكن إذا  ا  مصح  وعلى بامشه تفسير، مثل
تفسير، لكن الحكم إذا  ا   ؟بل نقول أنك تمس التفسير وال تمس المصح ، ألي بيدك تفسير وإال مصح 

القرآ  متميز مثل ما بنا في برواا ألنه قد يكو  في تفسير مطبوع ما فيه قرآ  متميز إنما ممزو  مع الكَلم، 
ألنك تمس تفسير لكن إذا  ا  متميزًا مثل ما حصل في  ،لفي إشكا الكَلم القرآ  الممزو  مع غيره بما ما

أ  تمس التفسير وتقرأ في التفسير لكن  يطبع من المصح  متميز وعلى بامشه القرآ  نقول لكالسنوا  األخيرة 
 ال تمس القرآ . 

 حكم الصح ق؟  فسير أ حكم الت  يقول: بالجسبة لتفسير الجاللين الذي بين أ   جا هل يأخذ
وأن  تقرأ في تفسيره مفما  ا  في اختصاره،  أنه تفسير إشكالال ا ـبع القرآ  ممزوجًا بكَلم المفسر بما إذ اأم

بامش أما إذا  ا  القرآ  مطبوع على جفة االستقَلل  ما حصل في اآلونة األخيرة ـبعوا ابن  ثير على 
ة حتى البغو  وابن الجوا   لفا ـبعوا تفاسير  ثير  سعد  ـبعوا الجَللين وـبعوا ابن ،على  برهالمصح  

الحكم للغالف، الحكم للغالف،  ما يقرر أبل العلم، وأشكل بما على  :ـبعة على بامش المصح ، بنا يقال
وجد الحروف متساوية عد حروف التفسير وحروف القرآ ، ف حروف التفسير وحروف القرآ ،بعن الناس فعد 

فسير قليًَل على حروف القرآ  فنحل  المسألة بمه، فيجوا أ  تقرأ إلى سورة المزمل، ثم بعد ذلك اادة حروف الت
ال تقرأ في القرآ  من غير ـفارة ألنه أثثر الحكم للغالف، يعني ابن  في التفسير على أنك تقرأ في التفسير

د  السعد  ما في إشكال أل  التفسير أثثر بكثير، ابن  ثير يعني من باب أولى ألنه أثثر، وبكما، لكن لو وج
 تقرأ في القرآ  أل  المفردا  بمه قليلة.  ، ال نقول:من مفردا  القرآ  قرآ  على بامشه مفردا ،

وتقديره، بحيث ال يتكأ عليه وال  ،وتوقيره ،احترامه :من حيث ،وبالقرآ  ،في مسادل  ثيرة متعلقة بالمصح 
وال يكو  خل  النفر  ،رجل إليهينبغي أ  يكو  فوق  ل ما يوضع على األرض، وال تمد األ ،يوضع عليه شيء

إذا قصد ذلك، وإذا لم يوجد ما يوضع عليه إال األرض فَل مانع من أ  يوضع على األرض، ال مانع من أ  
 ومثل بما ،ألولىخَلف أ ،ألولىيصرحو  بأ  وضعه على األرض خَلف أيوضع على األرض، وأبل العلم 

ة مثًَل وتريد أ  ترصفا على األرض فأن  ترتف ال شك إذا لم يجد شيء لكن إذ  ا  عندك مكتب أ  ضرور  



حتى قالوا  تف النحو و تف  ما بي التي  ؛أعلى بمه الكتف وما قرب من القرآ  بو الم  يليه أ  القرآ  في
تكو  على األرض، ثم يكو  فوقفا  تف، الكتف التي بي أقرب منفا إلى الكتاب والسنة، المقصود أ  مثل بمه 

أ   ، وال يبقى بعن الناس نراه إذا أرادويقدر القرآ  ،يحترم القرآ  االعتبار وأ    تأخم بعينالكتف ينبغي أ
يسجد سجدة التَلوة تر ه منشورًا بكما، وسجد يصرح أبل العلم بأ  بما مكروه، أ  يترك القرآ  منشور، فضًَل 

 -رض والجلد من فوق بما أشد على األ وأوراق القرآ  عن  و  وقد رأي  وسأل  عن أنه يقلف، تكو  اآليا 
إال  ،خبر بصعجى الج   {ال يصسه}أ  يبقى منشور والجلد الم  يلي األرض، ، أشد بكثير من - نسأل هللا العافية

لماذا ال يكو   خبر بصعجى الج   {ال يصسه}، يعني من بني آدم، المطفرو  المين ـفروا نفوسفم من األحداع
القرآ  وبو غير ـابر سوا  ا  من  مسوقد وجد من ي -جل وعَل-هللا خبر، ألنه ال يجوا الخل  بخبر 

ولو منعوا من حفظ المصح  أو من األـفال المين يمسو  المصح  من أجل  ،المكلفين المخالفين، المتسابلين
بمه  {ال}و ،أبل العلم يتسامحو  في حا الصبيبغير ـفارة ال منعوا ألده ذلك إلى منعه من حفنه، و مسه 
محضًا، ال تقل خبر محن ألنه وجد من خال  بما الخبر فعلى بما  ا، ألال تكو  خبر خبر بصعجى الج   :قال

 ؟النفي ولو قلنا ال نفاية ايش يترتف عليه :ففي خبر لكن المراد بفايقع الخل  في خبر هللا وبما ال يجوا، 
لكن لو فككنا  ،ية أو النابية مع اإلدغامنابية أو الناف :سواء قلنامع اإلدغام ما في فارق من حيث اللفظ  :يعني

أ  ال  :لم يمسسفم سوء وبنا نقول ال يمسسه إال المطفرو  إذا قلناالنابية ال  :اإلدغام لقلنا ال يمسسه إذا قلنا
حرك بالضمة لمجانسة  :وأ  الضمير مرفوع، يعني نابية، وأما مع اإلدغام فإنه ال يختل  النطا بيمسه ال سميا

لم  :ناللم نرده إليك، لو فككنا اإلدغام لق حرم اإال أن اإنا لم نرده إليك ألن :، ولملك قالوا في قولهحر ة الضمير
ولما لو قال: لم نردبا لو  ان  المصير من  ،مادام وجد اإلدغام فيحرك بحر ة مجانسة للضمير نردده إليك، لكن

وبو الفتح، وال يبين الجزم إال في حال الفك المؤنث قال: لم نردبا حر نا الحرف المضع  بما يناسف الضمير 
، يعني منزل من رب العالمين و َلمه {تج يل} الذ ن ط روا أزفس م من الح اث إال الصط روع{} دو  اإلدغام،

منه بدأ وإليه يعود، فيرفع في أخر الزما  من الصدور ومن المصاح  وعلى اإلنسا  أ  يستغل مدة بقاده 
  تقوم من األيام ثم إذا القرآ  رفع، تأتي إلى المصح  وإذا به  الدفتر ما في  َلم، حاول القرآ  ألنه ال يؤمن أ

أن  في وق   ،موجودًا وباإلمكا  والقدرة موجودة مادام ما في فاددة، فعلى اإلنسا  أ  يستكثر منهحافظ تسترجع 
ثَلثة مَليين بمدة يسيرة  ي  بدك تكسف  ،سعة اآل  والحرف بعشر حسنا ، الختمة بثَلثة مَليين حسنة

 آ  على ـالف العلم أ  يستكثر منه. فالقر 
وبما  ،القرآ  ويطلا عليه أنه حديث بالنسبة للكتف السابقة قديمة {أفب ذا ال   ث تج يل من رب العالصين}

 }َما:بو محدع  ما جاء في قوله تعالىحديث، وأيضًا حديث باإلـَلق العام وبو ما يتحدع به ويتكلم به، و 
م م  ن  م مُّْ َ ثٍ َيْأت ي   ب     ْكٍر مَّن رَّ يعني  الم  بو صفته قديم، -جل وعَل-وإ   ا   َلم هللا  [2:سورة األنبياء]{ ذ 

 بما شاء، ،إذا شاء ،ويتكلم متى شاء ،تكلم في القدم في األال -جل وعَل-قديم النوع حادع متجدد اآلحاد فاهلل 
واإلدبا   ،مت ازوع مكذبوع  :يقول المفسر أفب ذا ال   ث{} مبو ،مدبنو  متفانو  مك ال   ث{أفب ذا }

مما جئ  به فيدبنو  يتناالو  تتناال عن شيء  :يعني ودوا لو ت هجوا{}والمدابنة  لفا التناال، تعني التناال 
وجف أيضًا عما بعن ما يصرو  عليه، والمدابنة حرام لماذا؟ ألنفا تناال عما أوجف هللا عليك، تناال عما أ



بما مدابنة بخَلف المدارا ، المدارا  شرعية بينما المدابنا  محرمة والفرق بينفما أ  المدارا  ال يترتف  ،هللا
 بد أ  يترتف عليفا شيء من مأمور، بينما المدابنة ال تركفعل، ارتكاب محنور وال عليفا ارتكاب محنور وال 

، لما ـرق عليه الباب من ـرق قال: -عليه الصَلة والسَلم- لنبيوالمدارا  ال بد منفا، اودوا لو ت هجوا{ }ذلك،
 معه في الكَلم يعني ما عامله معاملة من يستحا بماودخل انبسط  ، لما دخل أجيف له((بئس أخو العشيرة))

أفب ذا } ،{لو ت هن في هجوع  ودوا} ء لكن اإلشكال في المدابنةفي شي اللفظ بما المم بئس يعني المدارا  ما
الشكر أنكم تكمبو ، من المطر أ   قكم{د وتجعموع ر }، مت اوزوع مكذبوع  :يقول {أزتم م هجوع    ثال 
الراق األصل فيه المطر الم  ينزل من المساء إلحياء األرض ومن عليفا، وبه تقوم حياة  {ردقكم وتجعموع }

وبل بالتكميف يعني بداًل المطر والمقصود به بنا الشكر لماذا؟ ألنه قوبل بالتكميف، ق وبما ب ثل حي، الراق 
مطرنا  :هللا حيث قلتم  ما و ما، يقول أنكم تكمبو  بسقيامطرنا بنو  :من أ  تقول مطرنا بفضل هللا ورحمته تقول

فقال )) ,عقف نزول مطر :يعني ءوبو بالحديبية إثر سما -عليه الصَلة والسَلم-وأصبح النبي بنو  ما و ما، 
: أصبح من عباد  مؤمن بي و افر، فمن قال: مطرنا -جل وعَل-قول هللا ي :-عليه الصَلة والسَلم-النبي 

 بفضل هللا ورحمته ففو مؤمن بي  افر بالكو ف، وإذا قال: مطرنا بنو  ما و ما ففو  افر بي مؤمن بالكو ف((
دل في، أين ، لكن بعن الناس يستعمل الباء، يستعمل الباء ب-نسأل هللا العافية -فنسبة التأثير إلى الكواثف  فر

 :في المسجد في العمل، وإذا قال :أبوك يا فَل  بالمسجد، أين أبوك بالمسجد بالعمل بالبي ، واألصل أ  يقول
مطرنا في الوق  الفَلني بما من حيث المعنى ما في إشكال  : ما يقولو   ،مطرنا في نو  ما و ما وفي لنرفية
واالحتمال قادم،لكن إذا خَل عن اعتقاد أ  النو له أثر إذا  ابفة بقول الكفارلكن اإلشكال في المشابفة في المش

جل -ثا  يعتقد أ  المطر من بما النوع ففما  فر أثبر مخر  عن الملة، لكن إذا  ا  يعتقد أ  المطر من هللا 
و سبف وبو في ألنه جعل الن ؟والنو سبف بما أخ  من الكفر األثبر لكن مع ذلك بو شرك لماذا -وعَل

، اتخم ما ليس بسبف سبف وبما نوع من الشرك، حيث عرف عاد  مضطردوال  ،ال شرعي يس بسبف  الحقيقة ل
إذا بلغ  الروح، إذا بلغ  الروح وق  النزع الحلقوم الم  بو  ف ال :يعني تحضين {فموال}مطرنا بنو  ما  :قلتم

ففَل يقول فلوال إذا فس مجره الطعام الم  بو الروح صعد إلى أ  وصل  إلى الحلقوم وسد  المجره عن الن
إذا  :بلغ  الحلقوم أ  ما في ذ ر للروح وال في شيء تقدم يمكن أ  يففم منه أ  الضمير يعود إلى الروح نقول

َجاب  }فإنه يجوا يحمفه ثا  ما يعود إليه الضمير معلوم لده السامع والمخاـف   [32:سورة ص] {َحتَّى َتَواَرْت ب اْل  
سابا، ما في ما يدل على ذلك فيجوا الحمف إذا لم يقع فيه لبس، وبنا مالفا ذ ر ما في ما يدل على الشمس 

 . وال مقو  مجرى الطعا وق  االحتضار، يقصد بملك الروح في وق  النزع في  :إذا بلغ  الحلقوم يعني
إلى بما  {ال مقو  وأزتم حيجئذ تجظروع  فموال إذا بمغت}إليه، ـيف حينئم  تننرو   يا حاضري الصيت وأزتم{}

بما بل تستطيعو  بكاملكم أ  تردوا  المي  الم  في النزع بل تستطيعو  بما أوتيتم من قوة و ثرة،وذ اء وخبرة،
القرب بالعلم، وليس بالعمم  :المؤل  يقول{ مجكم إليه وز ن أقرب}الروح إلى مقربا بعد أ  بلغ  الحلقوم، يقول:

وأقرب من حبل الوريد على  يدني وينزل إلى السماء الدنيا، -َلجل وع-هللا  مجكم{وز ن أقرب إليه }قرب حسيًا 
أو  -جل وعَل-بل المراد به الرب  {إليه مجكم ز ن أقرب}خَلف بين العلماء في آية ق وبما اآلية التي 

إليه من  أقربوز ن }المَلدكة المين يقبضو  الروح بأمره مسألة خَلفية بين أبل العلم، والسبف في ذلك الضمير



المَلدكة المين و لوا بقبن روحه ملك المو  وأعيانه، ومنفم  :يعني{ مجكم وز ن أقرب إليه}وبنا { الوري  حبل
قرب بجَلله وعضمته والضمير وإ   ا  ضمير جمع إال أ  العرب تؤ د من يقول أ  بما من آيا  الصفا  

 {إليه مجكم وز ن أقرب}، صحيحةمن  إع أز لجاب{}فعل الواحد بضمير الجمع  ما قرره اإلمام البخار  في تفسير
يقول المؤل  أ  ال تعلمو  ذلك، ال تبصرو  ما المانع أ  يكو  من البصر، والمشابدة أل  من  من البحيرة

شيء ال مانع يحضر المحتضر ال يشابد شيء، ال يبصر شيء ال يبصر ملك المو  وال أعوانه، وال ال يبصر 
ر الم  بو الرؤيا والمشابدة وأما من البصيرة أيضًا  ملك ال يمكن أ  من أ  يكو  قوله وال تبصرو  من البص

 إع كجتم غير}يعني ففَل  سابقه  لخفاده عن األننار وعن القلوب، فلوال الموضع الثانييعلم مثل بما األمر 
دين بنا فلوال إ   نتم غير مدينين المراد بال ،غير مبعوثين يمى حسب ديصكم :مج يين بأع تبعثوا أي {م  جين

والجزاء متى يكو ؟  ،مجزيين {غير م  جين فموال إع كجتم}يعني يوم الجزاء،  {مالك  و  ال  ن}أو بالدين الجزاء، 
فموال } وتنكرو  الجزاء، ،نكرو  البعثتنتم يكو  بعد البعث، وإذا  انوا منكرو  البعث ففم منكرو  الجزاء، فإذا  

غير مبعوثين  :ومن باب أولى غير مبعوثين، مجزيين بأ  تبعثوا أ غير مجزيين  :يعني {غير م  جين إع كجتم
أو يعني اشتري  سيارة  ؟ترجعونفا، من الفعل الثَلثي، بل يقال رجع وإال أرجع ،{ترهعوز ا}، يمى ح  ديصكم

رجع  السيارة أو أرجع  السيارة؟ با وبنا ترِجعونفا أو  :سلعة فما أعجبتك وأعدتفا إلى صحابفا، تقول :أ 
َهَعَك ّللا ُ }ُترجعونفا؟ يأتي بالممثَل  من الرباعي  بمعنى واحد، وبنا  ، رجعك وأرجعك[83:سورة التوبة]{َفإ ع رَّ

بالفعل تستطيعو  أو تنكرو   منتسد، بعد بلوغ الحلقوم، يعني إ   ترجعونفا من الثَلثي، تردو  الروح إلى الج
 ، أنتم إذا أرتم مقدما  ألنه إذا وجد  المقداما  وجد  النتادبمنع ال أوالبعث والجزء ابدوا بمنع المقدما ، أبد

إلى الجس  بع   تردوع الروح {ترهعوع }أمنعوا عنه المو  ليستمر في الحياة،  يجااايحاسف وال إال يبعث وأال 
وال إذا فم} : ، لزه هابازية تأكي  لألولى يعج  تأكي  لفظلث؛ فموال اإع كجتم صادقين فيصا ديصتم بموغ ال مقو 

وإذا  {بمغت ال مقو  فموال إذا} وإذا   لألولى،الثازية تأكي  لفظ {إع كجتم غير م  جينفموال } :والثازية ،{بمغت
صادقين ف  زفيه  م البعثزفيتهال ترهعوز ا إع  :ظرف لترهعوز ا الصتعمق به، الصتعمق به الشرطاع، والصعجى

الروح بمه إلى وضعفا الطبيعي، إ   نتم تقدرو  تستطيعو   ، يعني إذا رجعتمليجتف  ين م م ا الصوت كالبعث
وا الروح إلى وضعفا الطبيعي، لماذا؟ ألال يترتف على ذلك أ  تفارق بدنه ثم يمو  ثم يقبر بعد ذلك عذلك فرج

يبعث ثم يحاسف ويجااه، إذا  نتم تستطيعو  منع المو  فبإمكانكم أ  تنفوا جميع ما يترتف عليه، لكن من 
أ  يمنع المو ! وإذا  نتم ال تستطيعو  أ  تمنعوا المو ، ثلة من األذ ياء والعباقرة محتفين بأحف  يستطيع

الروح  من بين يديفم، ال يستطيعو  أ  يتصرفوا يا هللا با  تكلم أين ذ ادكم ردوا بماالناس إليفم وتنزعوا روحه 
لماذا ال  ،حالة، وإذا اعترفتم بفما واعترفتم بعجز مطلع، وإذا لم تستطيعوا أ  تفعلوا بما فالمو  حاصل ال مالتي ت

هال ترهعوز ا إع زفيتم  :والمعنى ترجعونفا إ   نتم صادقين فيما اعمتم، ؟تعترفو  بالبعث وما يترتف عليه
في  :يعني فإما إ   ا  المي  من المقربين،، البايث صادقين ف  زفيه أي ليجتف  ين م م ا الصوت كالبعث

ثم ما يحصل لفم بعد  الوفاةسمفم على حسف أعمالفم في حال الحياة، ثم ذ ر وضعفم حال أول السورة، ق
 ُل على منزلته ومرتبته،  على ما تقدم، ؟وبعد ما يبعثو  من قبوربم ،الم  يحصل لفم في قبوربم البعث، ما
 :يعني {وهجة زعيم عفروٌح وري ا}من السابقين من الصن  األول :يعني، {الصقربين}من  الصيت {ع كاع}فأما إ



بع  عليفم من أثدار، يستريح من عناء الدنيا وشقادفا وما جبل  عليه وما ـ يرتاح ،استراحة :فله روح يعني
له إلى آبعن الناس يستريح من عناء الدنيا إذا  ا  مأ :يعني مستريح ومستراح منه(()) :ولما جاء في الحديث

 في بمه الدنيا ويكو  مأآله إلى خَلف ذلك في اآلخرة.  خير ومن الناس مستراح منه يرتاح منه الناس
بكما يقول المؤل ، روح وريحا ، روح منفم من قرأبا  ، ردق حسن{وري اع}وراحة  استراحةفله  :أ  فروح{}

رادحة ـيبة  :يقول روح، روح وعبر بالروح عن الحياة أ  له حياة أفضل من بمه التي فارقفا، وريحا  يعني
بمه الروح مما رادحته ـيبة، وقد حصل يعني في  ألخبار أ  ملك المو  معه ما يودع فيهبعن ا وجاء في

 :يقول فروح وري اع{} بعن الجنادز أنفا تشم بمه الروح، رادحة الريحا ، رادحة المسك من الشفيد وغيره تشم
ا  وهجت زعيم{}، ردق حسن ا  عندنا شـر و ل من  وبل، وبل الجواب عندنا أنا شرط وإ   ملك، شـر

ين يحتا  إلى فعل للشرط وجواب للشرط،  هواب بما الجواب  {فروح وري اع فأما إع كاع من الصقربين}الشـر
يعني عندبم في القاعدة إذا اجتمع شرط وقسم  ،أقوال :؟ يقول المؤل هل هو لع أو إلع؟ أو ل صا ،الشرط

 ـا  في الجوال أليفما؟ ثَلثة أقوال: ف ما، لكن إذا اجتمع شر فالجواب للسابا منفم، الجواب للسابا منف
ين، بما الصن  األول  أو لفما معا /3أو للمتأخر /2لساباإما لألول ل /1 من باب االثتفاء بجواب أحد الشـر

 المين بم المقربو  وبم السابقو  في صدر الصورة. 
مين المين يعطو   تبفم أصحاب الي :يعني فسال  لك{}وبم الصن  الثاني  {اليصين وأما إع كاع من أص اب}

 .السالمة :أ  فسال  لك{}بأيمانفم 
والمفسر يقول:  {لك من أص اب اليصين وأما إع كاع من أص اب اليصين فسال }له :أ  ،لكفسَلم  :يقول 
له السَلمة، السَلمة لصاحف اليمين والنابر من  :أ  ،له السَلم، صاحف اليمين سَلم لك :يعني فسال  لك{}

ظابر السياق أ  صاحف  :يعني{ لك من أص اب اليصين فسال }حف اليمين يسلم على غيره،السياق أ  صا
اليمين بما يسلم على غيره، وعلى من يسلم المخاـف بقوله لك؟  ل من يصح أ  يخاـف بمثل بما الكَلم وأول 

ف به النبي  تباعك لكل من لك بالسَلمة وسَلم أل أدعوا ، سَلم لك يا محمد-عليه الصَلة والسَلم-من خـو
من أصحاب اليمين من جفة  له السالمة من العذابيقرأ، لكل من يقرأ مخاـف بفما الضمير، ضمير الخطاب، 

 يعني ألنك أن  من أصحاب اليمين فأن  تسلم عليفم وبم يسلمو  عليك. أنه منفم، يعني من أصحاب اليمين 
مقتضى  وأما إع كاع من أصاحب اليصين{}قال: قال في أصحاب اليمين  {الضالين وأما إع كاع من الصكذبين}

من  وأما إع كاع}وأما إ   ا  من أصحاب الشمال، بي التي تقابل اليمين، لكنه قال: التننير أ  يقال:
 يعني التسوية بالوص  المؤثر، بم أصحاب الشمال وانتفينا أخموا  تبفم بشمالفم بشمادلفم،{ الصكذبين الضالين

دلفم؟ بنا وص  مؤثر وبو التكميف والنَلل، لماذا استحقوا بما العماب؟ استحقوه لفما لكن لماذا أخموبا بشما
 الوص  المؤثر وبو التكميف والضَلل. 

نار  وتحمية ه يم{}، نزل من حميم على ما تقدم -نسأل هللا السَلمة والعافية -يعني جزادفم  فج ل من حصيم{}
َجْت هُ }تتلنى عماب أبد  سرمد ، ْلَجاُهْم ُهُموَدا غَ ُكمََّصا َزض  بما  [56:سورة النساء]{ْيَرَها ل َيُذوُقوْا اْلَعَذابَ ُموُدُهْم َب َّ

بالنسبة لصلي النار وأما بالنسبة للحميم فم رناه باألمس وبو الماء الحار الم  إذا أدناه الواحد من وجفه سقط  
 جلد  وجفه  ما قال ذلك أبل العلم. 



، يعني  أنه قال: إ  بما لفو اليقين الحا، من إضافة الصوصوف إلى صفته يقول: وتحمية ه يم، إع هذا{}
اليقين  :قلنا ،من ضابط الصفة إلى الموصوفبالعكس  :، الحا اليقين وإذا قلنامن إضافة الصوصوف إلى صفته

م اليقين، إلى القين فعل الحا، وبناك ما يسمى بحا القين، وعلم اليقين، وعين اليقين، ثَلثة أشياء  لفا تضاف
جاءك مادة من الثقا  وقالوا: أ  العسل يباع في السوق، بما  :العلم الضرور  الواقع بواسطة الخبر، أ  :يعني

علم اليقين، أال تستطيع أ  تترد في الخبر مع أنه جاءك بما العدد الكبير ممن تثا بفم بما علم اليقين، فإذا 
ولعقته صار " عين القين" فإذ أخم  بملعقة وأدخل  أصبعك ذبب  إلى السوق ورأي  العسل يباع في األسواق 
 . إلى صفته من إضافة الصوصق :يقول {إع هذا ل و حق}صار " حا اليقين" وبما أعلى الدرجا  ولما قال: 

يعني قال: سبح فسبح بسم ربك{ }على ما تقدم في اآلية التي بدأنا بفا الدرس، :يعني {ربك العظيم سمافسبح ب}
دل على أنه وص   -جل وعَل-سر العنيم باهلل ه يف، نعم و ون-جل وعَل-ااددة والعنيم هللا نزه واسم 

 للمضاف إليه على ما تقدم، وهللا أعلم. 
 وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

 

 


